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KOMUNIKAT PRASOWY Poznań, 20 lutego 2017 r. 
 
 
Coraz szersza sieć biletomatów  
 
W Kępnie, Krotoszynie i Ostrzeszowie bilety na pociągi POLREGIO, uruchamiane przez Przewozy 
Regionalne, są już dostępne w biletomatach! Na dworcach postawione zostały automaty biletowe 
do dyspozycji pasażerów, a sprzedaż nie jest ograniczona godzinami otwarcia okienka kasowego. 
Automaty posiadają ekrany dotykowe i są łatwe w obsłudze. Po wpisaniu stacji docelowej 
wyświetlają najbliższe połączenia oraz przyjmują obie formy płatności: gotówkę i kartę płatniczą.  
 
Bilety w podręcznych automatach kosztują tyle samo, co w okienku kasowym. W systemie dostępne 
są wszystkie ulgi ustawowe i promocje, z których można korzystać np. jadąc ze znajomymi („Ty i raz, 
dwa, trzy” – nawet do 30% taniej!). Zaprogramowana maszyna wydaje resztę i potwierdzenia zapłaty. 
Proces zakupu biletu trwa około dwóch minut.  
 
Automaty biletowe są dostępne: przez całą dobę w dolnej poczekalni dworca w Kępnie, w holu 
dworca w Ostrzeszowie (od godz. 4:30 do godz. 20:00) oraz w holu dworca w Krotoszynie (od godz. 
4:00 do godz. 20:00).  
 
Oddział Wielkopolski jest jednym z 14 oddziałów spółki Przewozy Regionalne, właściciela marki 
POLREGIO. Codziennie na terenie województwa przewozimy średnio 40 tysięcy pasażerów. 
Prowadzone inwestycje pozwalają na ciągłe zwiększanie dostępności usług. Pasażerowie kupują u nas 
ponad 15 tysięcy biletów na pociągi dziennie, korzystając z 60 kas biletowych i automatów. Wszystkie 
sprawdzane są przez profesjonalne drużyny konduktorskie pracujące w blisko dwustu pociągach 
uruchamianych codziennie na ponad 4 tysiącach kilometrów linii kolejowych w Wielkopolsce. 
 
POLREGIO oferuje swoim pasażerom unikatową siatkę połączeń. Nasze pociągi kursują w większości 
regionów kraju, docierając także do miejscowości nieobsługiwanych przez innych przewoźników. 
Kilka lat temu postawiliśmy na zintegrowany transport. Z naszych połączeń korzystają także 
pasażerowie komunikacji miejskiej z wielu polskich aglomeracji. W tym roku rozpoczęliśmy 
współpracę z siedmioma liczącymi się na rynku przewoźnikami autobusowymi działającymi w różnych 
częściach Polski. 
 

 

*** 

Przewozy Regionalne, właściciel marki POLREGIO, powstały w 2001 r. Są największym pasażerskim przewoźnikiem kolejowym w Polsce. 

Każdego dnia na tory w całym kraju wyjeżdża około 1800 pociągów zamawianych i finansowanych przez samorządy wojewódzkie. W ciągu 

roku z usług POLREGIO korzysta prawie 80 mln pasażerów. Pociągi POLREGIO zatrzymują się na ponad 1800 stacjach. Udział firmy w rynku 

kolejowych przewozów pasażerskich wynosi ponad 27%. Większościowym akcjonariuszem spółki jest Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. 

(50% i jeden udział). 
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